
Uchwała Nr II/245/17 

Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 03 marca 2017 roku 

 
w sprawie: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 

publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kościerzyna 

 
 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2016  poz.446 z późn.zm. ) oraz art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59 ) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kościerzyna ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów : 

 

1. Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) są 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą.  

10 

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego przedszkola 

lub innej formy wychowania przedszkolnego 
15 

3. Dojazd rodziców kandydata do pracy w miejscowości w 

której położona jest placówka wychowania przedszkolnego 
10 

 

§ 2 

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni 

opiekunowie kandydata składają następujące dokumenty : 

1) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 

pkt.1 złożone przez każdego z rodziców/prawnych opiekunów : 

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

b) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, 

c)  zaświadczenie z uczelni /szkoły zawierające informacje o nauce w 

systemie dziennym. 

2)  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt.3 

złożony przez każdego z rodziców/prawnych opiekunów w postaci 

zaświadczenia o zatrudnieniu ( o ile ta informacja nie została zawarta w 

dokumentach z pkt.1 ). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr I/25/2015 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 13 lutego 2015 roku w 

sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, 

innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 



podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna (publik w Dz.Urz.Woj.Pom.  z 2015r., 

poz. 794). 

§ 5 

1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Andrzej Bober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 

publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna podjęta w 2015 r. sformułowana była w 

oparciu o przepisy art. 20c ust. 4-6 zawarte w rozdziale 2a - Przyjmowanie do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i 

publicznych placówek ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty. Ustawa z dnia 14 

grudnia 2017r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) 

uchyla niektóre zapisy ustawy o systemie oświaty, m.in. uchyla rozdział 2a ustawy o systemie 

oświaty (art. 15 pkt 26 ustawy – Przepisy wprowadzające).  

Większość regulacji z ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty została przeniesiona 

do ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, m.in. dotyczące przyjmowania do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 

szkół i publicznych placówek — obecnie zawarte są one w rozdziale 6 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

Stosownie do treści art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym 

mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział 

przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma 

wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, 

zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 

muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb 

społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ 

prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579). Spełnianie 

tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz 

przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może 

mieć różną wartość. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17066846#art(5)ust(1)

